
 

Leitores perguntarão: por que o título está com nome e imagem 
de um tipo de vinho, se a proposta do jornal é escrever sobre cinema? 

Para mim, tem muito a ver por duas razões: primeira, pelo filme A 
Festa de Babette (1987), dirigido por Babriel Axiel e, segundo, pelo 
filme Muralhas do Pavor (1962), dirigido por Roger Corman, tendo 
como protagonistas, Vincent Price e Peter Lorre.  

Assisti ao filme A Festa de Babete no ano de seu lançamento. 
Quem o assistiu, lembrará que o filme tem uma boa parte com a 
protagonista - Babette - preparando um autêntico e fino jantar francês. 

Babette era uma famosa chef de Paris, que foge da França, 
durante a repressão à Comuna de Paris. Com a ajuda de um cantor de 
ópera consegue ir para a Dinamarca, onde vai morar num lugarejo à 
beira mar, com duas irmãs solteiras, filhas de um respeitado e temido 
pastor de uma igreja fundada por ele, que já havia falecido. Quando o 
filme começa, ela já está há 14 anos com essas irmãs.  

As filhas do pastor resolvem comemorar o centenário do 
nascimento dele. Babette se oferece para fazer o jantar francês, com 
tudo pago por ela, pois havia ganho na loteria.  

Os convidados são membros da igreja do pastor; ficam 
preocupados com o que Babette vai preparar para o jantar, pois ela 
encomenda vários ingredientes estranhos. Entre os  convidados, um 
militar de alto escalão, em visita a uma tia seguidora da igreja do 
pastor, que no passado havia flertado uma das irmãs. 

As cenas de preparação do jantar por Babette são muito bem 
feitas, de dar água na boca, exceto pela sopa de tartaruga e as 
cabeças torradas de codornas, cujo prato se chama codorna no 
sarcófago, que eu jamais experimentaria! Durante o jantar, Babette 
manda um rapaz, que ela contrata como garçom, servir um dos vinhos. 
O militar, que já havia frequentado restaurantes em Paris, saboreia o 
vinho com muito prazer e menciona: "Este é um autêntico 
amontillado!!!". Nesse momento, fiquei sugestionada pelas palavras do 
militar e saí do cinema com vontade de experimentar vinho 
amontillado. 

Vinte e cinco anos depois, assisti ao filme Muralhas do Pavor, 
que  é baseado em quatro contos de Poe: Morella, O Estranho Caso 
de M. Valdemar, O Gato Preto e O Barril de Amontillado.  

Muralhas do Pavor é dividido em três partes. Uma delas é a 
união de dois dos contos: O Gato Preto e O Barril de Amontillado. 
Vincent Price faz o papel de um famoso enólogo francês, muito chique, 
elegante,  tinha gestos requintados ao degustar os vinhos. Peter Lorre 
é um alcoólatra degenerado, mau caráter e muito esperto. Numa das 

cenas, o personagem de Peter Lorre oferece 
um cálice de vinho ao de Vincent Price que, 
ao dar o primeiro gole, estala a língua e 
consegue descobrir que o vinho é um ótimo e 
autêntico amontillado. Mais um motivo para 
que eu ficasse com  vontade de experimentar 
o vinho. 

Há anos tento achar esse vinho. Visitei 
muitas adegas e nunca o encontrei. 
Perguntava para enólogos e sommelier. 
Muitos sabem da existência do vinho, mas 
não sabem onde posso comprá-lo por aqui.  

Para quem não sabe, o vinho é feito na 
região de Montilla, na Espanha e, segundo 
uma conversa que tive com um sommelier, é 
um vinho que tem umas particularidades. É 
do tipo jerez, também conhecido por sherry, 
elaborado somente em Montilla. E o tal vinho realmente é raro de se 
encontrar no Brasil. Já fiz pesquisas na Internet e com um sommelier, 
que não aconselhou a comprá-lo virtualmente, pois os vinhos mudam 
suas características, tais como a cor, o aroma e o sabor. Além disso, 
as condições de armazenamento são essenciais para ajudar o vinho a 
envelhecer bem. Das origens até nossas mesas, eles passam por 
caminhões, containers, importadores, distribuidores, lojas etc. Será 
que todo mundo cuida bem da garrafa, para que o vinho chegue com 
ótimo sabor? 

Então, eis meu desejo por um "autêntico amontillado!!!" E que 
continua vivo! Acredito que o vinho seja muito bom. Quem sabe um dia 
eu realize o sonho de saboreá-lo em Montilla? Será que algum leitor 
vai para a Espanha? Se for, lembre-se de comprar um amontillado 
para mim! E armazenem bem, por favor! 

Escrevi este texto com a ideia de propor que leitores escrevam 
se algum filme proporcionou algo que os deixaram com vontade de 
experimentar ou conhecer. Nem precisa escrever um longo texto. Só 
falar o nome do filme e o que nele o deixou curioso.  

Tenho outro exemplo de filme que me deixou com vontade de 
conhecer um lugar. É O Fundo do Coração (1982), de Francis Ford 
Copolla. Há um personagem que tem vontade de conhecer Bora Bora, 
que deve ser um lugar lindo! Será que um dia eu vou conhecer? 

Aguardo os textos! Tim! Tim! e Bon Appétit! 
Janete Felix Palma.  
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(*) Nasceu em Nova Iorque, nos EUA, em 1967. Tinha um ano quando sua família se mudou para Israel. Dedica-se a promover o cinema como 
forma de expressão da comunidade judaica ortodoxa. Ela é a primeira mulher judia ultra-ortodoxa a escrever e dirigir um longa-metragem, sendo 
que, em sua comunidade, é proibido assistir televisão e filmes. Preenchendo o Vazio é seu primeiro longa metragem e, só por esse ineditismo, 
já merece ser visto e discutido. O filme foi o grande vencedor da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no ano passado. 
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        PREENCHENDO O VAZIO 
        (Lemale et ha'lalal) 

 
        Diretora: Rama Burshtein (*) 

 

O VINHO AMONTILLADO 



Sempre me perguntam 
como a minha família teve ideia 
de começar o Grupo Cinema 
Paradiso. Eu conto sempre a 
mesma historinha:  

Em 1955, quando nos 
casamos, eu e Edmundo, 
resolvemos que nas noites de 

segunda-feira receberíamos nossos amigos, cinéfilos como nós, para 
conversar sobre os filmes que assistíramos durante a semana. Nós 
dois íamos ao cinema todas as noites, menos quando havia algum 
compromisso familiar. Tínhamos um apartamento bem confortável, 
com um bom aparelho de som (onde tocava long players), revistas e 
cartazes de cinema e teatro.  

Nossos amigos eram solteiros. Alguns moravam com os pais, 
outros até sozinhos, não tendo, portanto, essa oportunidade que fez 
com que Edmundo me dissesse solenemente: “precisamos partilhar 
com eles este conforto”. Todos gostavam de cinema e iam duas ou 
três vezes por semana ver algum bom filme. Gostavam de música 
clássica e tínhamos bons LPs. Gostavam de um bom vinho e eu 
preparava um bolo (o famoso “Bolo Maria Elza”). Pronto! Estava 

organizada a nossa noite de segunda-feira. 

A sala à meia luz, o toca-discos ao fundo e os filmes surgiam 
para nosso deleite. Os assuntos? Literatura, Filosofia, Psicologia, 
Política e tantos mais. O horário? Das 8 à meia noite. O grupo? 
Adherbal (muito calado, gostava de ouvir), Rude (muito falante e 
gozador), Varico , nosso querido Manyr, Cyro Del Nero (sempre alegre 
e irônico), muitas vezes apareciam meus irmãos Nelinho (Manoel 
Carlos), Nenê (adolescente) e minha querida cunhada Lourdes. Esse 
tempo foi muito bom e já vai longe, mas, creio, não foi em vão.  

Jogamos a semente do cinema para nossos filhos e netos. E nos 
deu esse gosto pela reunião de 
amigos recebidos em nossa 
casa até hoje com a mesma 
amizade e o mesmo carinho que 
tínhamos em 1955. Agradeço 
aos bons amigos do Grupo 
Cinema Paradiso por esse 
privilégio.  

Maria Elza 

 

No site do 
filme Corda Bamba 
(*), pode-se ler a 
entrevista do diretor 
que nos conta que a 
ideia para o seu 
primeiro longa-
metragem veio com 
uma cena da sua 
infância, que estava 

guardada em alguma gavetinha da memória: “Era a imagem de uma 
menina andando sobre uma corda bamba no alto de um prédio, 
atravessando para uma janela através da qual ela entra numa 
dimensão fantástica, onde finalmente é possível acessar sua memória 
perdida. Senti imediatamente que eu havia encontrado o filme que 
precisava fazer”. Logo ele se lembrou do momento em que ele leu pela 
primeira vez o livro Corda Bamba, da premiadíssima escritora Lygia 
Bojunga. Aliás, ele se encantou com vários livros dessa escritora, 
como A Bolsa Amarela e A Casa da Madrinha e sempre contou essas 
histórias para seus filhos. E o filme trata exatamente dessas gavetas 
da memória que ora somem, ora voltam. 

Esse jovem diretor chama-se Eduardo Goldenstein e eu o 
conheci no ano passado, por ocasião de um evento no CineSesc 
sobre Cinema Infantil. Eu já simpatizara com ele, antes de conhecê-lo, 
porque, coincidentemente, ele é homônimo do querido pediatra 
homeopata das minhas filhas. Quando conversei com ele, vi que a 
coincidência também se fazia na sensibilidade ao se pensar a infância. 
Conversamos bastante sobre a dificuldade de distribuição do cinema 
brasileiro, que só aumenta quando se trata de cinema infantil. Ele já 
fez alguns curtas premiados, como Truques, Xaropes e outros truques 
de confiança e Malasartes vai à feira.  

Mas foi só neste ano que pude assistir, no Clube do Professor, o 
longa de estreia de Eduardo Goldenstein, que estreará amanhã 
(11/10) em São Paulo, véspera do dia da Criança.  

Amigos: recomendo MUITO esse filme que é poesia pura. Sabe 
filme que trata o espectador (adulto ou criança) como um ser 
inteligente e sensível? O elenco está redondo, cada ator ou atriz 
totalmente adequado ao papel. Os atores Cláudio Mendes (Barbuda) e 
Augusto Madeira (Foguinho) me emocionaram em cada frase ou 
olhar... A atriz que interpreta Maria, a protagonista, tinha 10 anos à 
época da filmagem e é filha do diretor e de Katya, a produtora. Ela 
chama-se Bia Goldenstein. Os pais a levavam nas reuniões iniciais da 
produção, porque não tinham com quem deixá-la. Ela conhecia de cor 
e salteado o livro que inspirou a história, acabou fazendo a leitura do 
roteiro quando estavam procurando o elenco... Todos perceberam que 
já tinham achado a atriz para Maria. E posso afirmar que acertaram! A 
menina é uma graça, faz uma personagem muito triste, mas de vez em 
quando solta uma gargalhada deliciosa...  

A trama bem conduzida nos leva com sutileza do real ao 
fantástico, sem imbecilizar o espectador, o oposto do que temos visto 
em muitas produções para crianças. A aura mágica do circo nos 
remete a Fellini, Chaplin e – de certa forma – à ambiência de O 
Palhaço, de Selton Mello (embora seja bem diferente). Teria muito 
mais a falar do filme (fotografia, enquadramentos), mas, por enquanto, 
destaco apenas mais um aspecto: a música é lindíssima! Não percam! 

   Cláudia Mogadouro  

(*) http://www.cordabambaofilme.com.br 

Como tudo começou... 
 

CORDA BAMBA – A HISTÓRIA DE UMA MENINA EQUILIBRISTA 

FUNDO FINANCEIRO DO GRUPO CINEMA PARADISO 
A doação voluntária, para as despesas anuais pode ser feita em 

qualquer valor, mas pedimos que, ao depositar, nos avise no e-mail: 
estherstiel12@gmail.com A conta de poupança é:  

Banco: Caixa (104), ag. 0239, op. 013, nº da conta 8247-5 
 

Edição / Diagramação: 
Cláudia Mogadouro / Janete Felix Palma / Marcos Paulino  

E-mail: janetepalma@gmail.com 
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